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Abstrakt
Studiens problemområde grundar sig i att det finns ett behov av att barn undervisas i drama
redan i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur barns kommunikativa signaler
synliggörs i pedagogledda aktiviteter med estetiska uttrycksformer. Syftet ledde till
forskningsfrågorna: Hur kommunicerar barn med drama som undervisningsmetod? och På
vilket sätt visas barns olika sätt att samspela och stötta, med drama som undervisningsmetod?
Studien inspirerades av det sociokulturella perspektivet och dokumenterades med hjälp av
videoobservation. Materialet analyserades därefter med hjälp av inspiration från
interaktionsanalys. De teman som framträdde var; Barn gestikulerar för att göra sig förstådda,
Blickar som talar och Samtal för förståelse. Utifrån resultatet synliggjordes dramats vikt för
barns kommunikation. Något som syntes tydligt i aktiviteterna var hur barnen kommunicerade
med dramats hjälp. I resultatet går att läsa om hur barnen kommunicerade med hjälp av
stöttning, artefakter och samspel. Studiens slutsats är att barn kommunicerar genom verbal och
icke-verbal kommunikation med hjälp av blickar, tal, rörelser, ögonkontakt, skratt, gester och
artefakter.
Nyckelord: Drama, matematik, förskola, kommunikation, samspel, artefakter, gester, stöttning,
blickar.

Förord
Först vill vi tack alla förskolor och vårdnadshavare som gett oss tillåtelse att studera deras
barn, utan dessa komponenter hade inte studien gått att genomföra. Studiens process har varit
en lärorik upplevelse där ämnet och interaktionerna diskuterats fram och tillbaka fram och
tillbaka för att kunna göra avgränsningar och komma fram till ett resultat. Med hjälp av
studien har vi kunnat lyfta hur barns kommunikation, samspel och stöttning kunnat se ut i
dramaaktiviteterna. Tillsammans har vi tagit oss igenom svårigheter och hinder som dykt upp
på vägen. Vi vill tacka Per Högström och Liselott Fritzdorf för all stöttning och handledning
vi fått under arbetets gång. Vi vill även tack alla lärare på förskollärarutbildningen på
Högskolan i Halmstad för all kunskap och alla tips vi fått genom åren. Sist men inte minst vill
vi ge ett stort tack till våra familjer som stöttat oss och funnits med oss genom hela
utbildningen.

Arbetsfördelning
Under hela arbetets gång har uppgifterna fördelats jämnt mellan författarna. Vid
observationerna och genomförandet av aktiviteterna har båda författarna närvarat och tagit
lika stora delar av arbetet. All text har skrivits och bearbetats tillsammans för att båda ska
känna sig nöjda med arbetet och känna att båda bidragit lika mycket till studiens slutresultat.
Genom detta arbetssätt har båda varit delaktiga och haft insyn i arbetet från första till sista
bokstav.
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1. Inledning
Samhället vi lever i präglas av kommunikation och för att barn ska kunna förstå alla
kommunikativa signaler, är det viktigt att de redan i tidig ålder kommer i kontakt med olika
sätt att kommunicera. Med hjälp av drama får barn möjlighet att öva på kommunikativa
färdigheter med stor variation i en tillåtande miljö.
I ett samhälle där utvecklingen går snabbt framåt är kommunikation av stor vikt för att
människor ska kunna förstå varandra. För att barn ska kunna medverka i ett samhälle som
präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring behöver barn besitta förmågan
att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta (Skolverket, 2018). Under barns tidiga år
utvecklas och lär sig barn grundläggande kunskap som är en viktig del av deras fortsatta
lärande (Erdoğan & Baran, 2009).
Yngre barns kommunikation sker till stor del med hjälp av användandet av kroppen, som i sin
tur styrks av gester och ljud (Dalgren, 2017). Förskolebarn inser tidigt vikten av att på olika
sätt kunna visa och förklara sin uppfattning av olika föremål och händelser (Björklund, 2012).
Den estetiska utbildningen bidrar även med undervisning i de icke-verbala lägena, såsom
dramainspirerade uttryck, färger, former, ljud och rörelser, så att barn kan uttrycka vad de lärt
sig (Sotiropoulou-Zormpala, 2012). Barn och vuxna skapar signaler som ska tolkas och
förstås, för att i sin tur skapa mening för barn (Ho, 2017). Drama hjälper även barn att
uttrycka och skapa mening, genom rörelser, gester och språk (Adomat, 2012). Språklig lek
och kreativitet bidrar till nya perspektiv och ny förståelse för barn, som de genom olika
uttryckssätt kan levandegöra händelser och känslor, samtidigt som de har roligt (Svensson,
2013).
Det är därför av yttersta vikt att förskolan undervisar barn så att grunden läggs för att de ska
kunna kommunicera, tänka och lära (Skolverket, 2018). Undervisning i förskolan innebär att
skapa miljöer, situationer och tillfällen där barn i lek och samspel ges möjlighet att utforska
och utveckla grundläggande egenskaper och utveckla sin förståelse av omvärlden (Björklund,
2012). Estetik ligger till grund i många ämnen och kan därför enkelt införlivas i olika ämnen,
till exempel i matematik (McLennan, 2010; Sotiropoulou-Zormpala, 2012). När barn får
undervisning i matematik under deras tidiga år bygger undervisningen inte på direkt
överföring av kunskap utan lärandet sker genom att barn utför och upplever (Erdoğan &
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Baran, 2009). Barns förmåga att skilja symbolen från vad den symboliserar växer genom en
avancerad symbolisk förståelse vilket Kapsch (2007) menar ökar när barn leker
dramainspirerade lekar. Drama spelar en viktig roll för förskolebarn i att förbättra sin
problemlösningsförmåga och som förberedelse för det framtida livet (Akyol, KahrimanPamuk & Elmas, 2018).
Barn är ofta nyfikna på matematik i förskoleåldern då de får vara kreativa och innehar ofta
utmanande inslag (Doverborg et al., 2018). Matematik har genom tiderna varit kopplad till
mänsklig kultur och mänskliga aktiviteter och då inte endast som synonym med symboler
(Björklund, 2012). Förskolebarn inser tidigt betydelsen av att kunna visa på olika sätt och av
att förklara företeelser och uppfattningar av föremål, men de behöver utmanas och ges
meningsfulla utmaningar i problemsituationer för att få flera nyanser av detta (Björklund,
2012). Om pedagoger inte har positiv inställning kan det smitta av sig på barn och kan göra
att de också blir negativt inställda till ämnet (Doverborg et al., 2018). När barn imiterar andra
barns kunnande är det ett sätt för dem att sträva efter ny kunskap, vilket ger pedagoger en
insyn i barns tänkande (Björklund, 2012).

1.1.

Problemformulering

Det är viktigt att estetik får sin plats på förskolan, även om estetik är något som pedagoger
ofta anser att barn inte behöver undervisning i (Ho, 2017; Samuelsson, Sheridan & Hansen,
2013). Barn som får en god undervisning i de estetiska ämnena stärker sitt kritiska tänkande
och prestationer i språkutveckling (Svensson, 2013). Detta menar Svensson (2013) har att
göra med att när de estetiska ämnena får en större plats i undervisningen, ökar samarbetet
mellan barn, vilket kan leda till en större gemenskap i barngruppen.
Genom att införa dramainspirerad undervisning i förskolan möjliggörs att barn får uppleva
och kommunicera, vilket är viktigt för barns fortsatta lärande då estetiska aktiviteter har
positiva effekter på det sociala klimatet i undervisningen och att det hjälper till att motivera
inlärningen hos barn. Barn som inte får dramaundervisning kan ha svårare att ta till sig
komplexa ämnen och begrepp inom till exempel matematik (Szecsi, 2008). Dramatisering kan
hjälpa framförallt yngre barn att uppleva olika situationer, problem och karaktärer på ett roligt
och utmanade sätt, något de kan gå miste om ifall dramaundervisningen saknas i förskolan.
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Den litteratur som sökts fram tidigare utgår många gånger från estetikundervisning i skolan
och forskningen är därför gjord på äldre barn. Därför utgår denna studie från yngre barn som
ännu inte börjat i skolan.

1.2.

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka hur barns kommunikativa signaler synliggörs i
pedagogledda aktiviteter med estetiska uttrycksformer.
På vilket sätt synliggörs barns olika sätt att kommunicera, samspela och stötta, med drama
som undervisningsmetod?

2. Bakgrund
I bakgrunden beskrivs estetiska aspekter utifrån undervisning i förskolan, estetik i förskolan,
estetiska lärprocesser, pedagogers roll i estetikundervisningen, drama, matematik i förskolan,
lärande i matematik och dramatiserad matematikundervisning.

2.1.

Estetik i förskolan

Estetik är en del av barns kreativa aktiviteter, deras kommunikation och inlärningssätt
(Samuelsson, Sheridan & Hansen, 2013). Enligt Adu-Agyem och Enti (2009) ligger estetiken
till grund för all utveckling som sker hos barn, det vill säga, för att barn ska kunna utvecklas
behövs estetik. Barn som får undervisning i estetik besitter ett rikare ordförråd och tenderar
därför att prestera högre än de barn som inte får undervisning i de estetiska uttrycksformerna
(Hui, He & Ye, 2015). Estetik ligger till grund i många ämnen och kan därför enkelt införlivas
i olika ämnen, till exempel i matematik (McLennan, 2010; Sotiropoulou-Zormpala, 2012).
Däremot hävdar Ehrlin (2012) att pedagoger i förskolan kan välja om de vill utestänga eller
öppna upp för estetiska upplevelser och erfarenheter, vilket i sin tur kan påverka det estetiska
lärandet.
Då barn i olika kulturer engagerar sig i konst såsom drama, teckning, musik och dans, menar
Goldstein, Lerner och Winner (2017) att sådana centrala verkliga beteenden inte får ignoreras
då de sannolikt har sociala, kognitiva och känslomässiga funktioner som hjälper barn att
skapa rika relationer, som i sin tur blir ett stöd i utforskandet av världen. Barn stärker sitt
kritiska tänkande och prestationer i språkutveckling i en god undervisning i de estetiska
ämnena (Svensson, 2013). Detta menar Svensson (2013) har att göra med att när de estetiska
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ämnena får en större plats i undervisningen, som ofta grundar sig i samarbete, kan detta leda
till en större gemenskap i barngruppen och att barn som trivs, presterar bättre.
Estetiska aktiviteter har positiv effekt på det sociala klimatet i undervisningen och estetiska
aktiviteter hjälper till att motivera inlärning hos barn (Sotiropoulou-Zormpala, 2012). Något
som kan ha inverkan på undervisningen i förskolan är de vuxnas inställning till de olika
ämnen som undervisas (Doverborg et al., 2018). Även hur pedagogen ser på estetik är enligt
Ehrlin (2012) viktigt för lärandet. Adu-Agyem och Enti (2009) menar att estetiken ligger till
grund för all utveckling som sker hos barnen och för att barnen ska kunna utvecklas behövs
estetik. Enligt Skolverket (2018) ska utbildningen inom förskolan uppmuntra och utmana barn
att pröva sina idéer och andras, lösa problem och sen utföra idéerna.
Sotiropoulou-Zormpala (2012) menar att estetiska aktiviteter kan införlivas i alla ämnen
oavsett om det är estetiska ämnen som ska undervisas eller inte. Det är viktigt att estetiken får
sin plats i undervisningen på förskolan eftersom estetik är ett eget ämne (Samuelsson,
Sheridan & Hansen, 2013).
2.1.1. Estetiska lärprocesser
Enligt Adu-Agyem och Enti (2009) innebär estetisk undervisning en process av tänkande,
känslor och uppfattande, när barnen sen bemästrat detta kan de uttrycka sina tankar, känslor
och uppfattningar till någon annan. Estetiska lärprocesser kan berika undervisningspraxisen i
förskolan, menar Sotiropoulou-Zormpala (2012), men för att den ska göra det behöver
pedagogerna se till en helhet där barnen blir stimulerade både känslomässigt, intellektuellt.
Där miljön skapar möjligheter som gör att barnen inte bara uppfattar de verbala och logiska
aspekterna av ett ämne utan även andra. Den estetiska utbildningen behöver även de ickeverbala lägena, såsom dramainspirerade uttryck, färger, former, ljud och rörelse, så att barnen
kan uttrycka vad de lärt sig (Sotiropoulou-Zormpala, 2012). Drama kan definieras som
processen att omvandla tankar till verklighet (Akyol, Kahriman-Pamuk & Elmas, 2018).
Genom att få urskilja saker och ting och hur de relaterar till varandra på ett varierat sätt, läggs
grunden till det framtida lärandet (Björklund, 2012).
En gemensam hållpunkt måste finnas mellan barn och pedagog, som utgångspunkt för att
lärandeprocessen ska framskrida (Björklund, 2012). Detta kräver att pedagogens medvetenhet
och uppmärksamhet krävs för att kunna stimulera barns tänkande och visa på variation och
rimlighet i det gemensamma för att kunna stödja barn i denna process (Björklund, 2012).
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Undervisning och inlärning genom dramatisering är en viktig aktivitet för de yngre barnen då
sådan verksamhet knyter an till de känslomässiga erfarenheterna, förbättrar barns motivation
och berikar inlärningsmiljöerna (Ko och Chou, 2014). Att låta barn dramatisera en karaktär
ökar deras uthållighet och därigenom har de större chans att nå långsiktiga mål (White,
Prager, Schaefer, Kross, Duckworth, och Carlson, 2017). För att skapa de mest stimulerande
miljöerna för lärande behöver pedagoger planera och organisera lämpliga
inlärningsupplevelser genom de olika estetiska uttrycksformerna, som till exempel drama, för
att motivera barnen då deras koncentrationssträcka är kort och de lätt blir uttråkade (Ko och
Chou, 2014).
2.1.2. Pedagogers roll i estetikundervisning
Pedagoger som använder sig av underhållande aktiviteter, till exempel drama, där barn ofta
vill delta och vara aktiva, möjliggör att barn kan lära sig mer abstrakta begrepp som annars är
svåra för dem att lära sig (Erdoğan & Baran, 2009). Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013)
hävdar att pedagoger ofta inte ser estetik som något barn behöver undervisning i, utan
pedagogerna ser estetiken som ett medel för att undervisa barn i andra ämnen. Samtidigt som
de hävdar att barn i stor utsträckning klarar av att genomföra estetiska aktiviteter utan
pedagogs inblandning. De menar också att barn som undervisas i de estetiska
uttrycksformerna kan bli väldigt skickliga inom just de uttrycksformerna, om barn får rätt
undervisning. Pedagoger bör uppskatta att det verbala språket inte är det enda språket för barn
eftersom de ofta använder sig av kroppsspråk vid kommunikation med andra (Cremin,
Flewitt, Swann, Faulkner & Kucirkowa, 2018).
För att barn ska kunna lära sig krävs kommunikation och samspel mellan barn och pedagog.
Detta innebär att pedagoger måste utmana och stödja barns lärande genom att till exempel
synliggöra den matematik som finns i verksamheten (Doverborg et al., 2018; Skolverket,
2018). Det är därför viktigt att alla som ingår i arbetslaget är uppmärksamma på samspel som
sker mellan enskilda barn, inom barngruppen och tillsammans med de vuxna (Skolverket,
2018). Varje barn ska stimuleras och utmanas i sin utveckling av kommunikation och
matematik, vilket förskolläraren ansvarar för tillsammans med hela arbetslaget (Skolverket,
2018). Pedagogens uppgift inom förskolan är att göra matematikinnehållet synligt för barn
genom bland annat samtal (Doverborg et al., 2018). En viktig uppgift för pedagogen är att se
till att barn inte endast möter tal och räkneord utan att de faktiskt riktar sin uppmärksamhet
mot räkneordens innebörd, vilka egenskaper talen har och vilka metoder barn använder sig av
när de räknar (Doverborg et al., 2018).
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Enligt McLennan (2010) är det viktigt att undervisningen i förskolorna är livfull, kreativ och
levande för att både barn och pedagoger ska kunna växa i sin kunskap och för att aktiviteterna
ska ge upphov till givande samtal. Adu-Agyem och Enti (2009) hävdar att ingen kan tvinga på
barn estetisk kunskap utan kunskapen måste komma från barnet själv, men för att barnen ska
få kunskapen behöver de hjälp från en kunnig pedagog som intresserar sig för barnens
intressen.
Hartle, Pinciotti och Gorton (2015) menar att ArtsIN-ramverket ger en struktur för
pedagogerna att göra konst till en del av det vardagliga arbete där pedagogerna ökar sina
yrkesperspektiv när de utforskar sin roll som förespråkare och medkonstruktörer för konsten i
de små barnens dagliga lärande. Inom detta ramverk förskjuts konversationerna från
endimensionellt lärande i sinnet till att engagera hela personen, för att undersöka möjliga
relationer med barnen (Hartle, Pinciotti och Gorton, 2015). Pedagoger som arbetar på detta
sätt kan erbjuda barn betydande och djupa lärande-erfarenheter genom konsten, för att skapa
meningsfulla kognitiva anslutningar till andra kunskapsområden i verksamheten då konsten
kan hjälpa oss kommunicera, organisera och förstå information (Hartle, Pinciotti och Gorton,
2015). Pedagoger som fungerar som dramatiker, kan utveckla sina erfarenheter och med dessa
innovativa och kreativa dramastrategier optimera lärandet och utvecklingen för de yngre
barnen (Szecsi, 2008).
2.1.3. Drama
I dramasituationer ges barn möjlighet att växa in i sitt eget lärande, då det ser till hela
individen (Andersson, 2014). När barn själva agerar eller tar del av en dramasituation kan
drama användas som stöd för barns lärande (Andersson, 2014). Med hjälp av dramatisering
blir barn bemyndigade med kunskaper och färdigheter eftersom de lär sig bäst genom
dramainspirerad lek när de interagerar med sin omgivning och detta kan leda till att de ges
möjlighet att utforska komplexa ämnen, såsom matematik (Szecsi, 2008). Drama är en metod
som lämpar sig väl att använda tillsammans med barn, eftersom barn ständigt är aktiva och
kan uttrycka sina idéer fritt (Erdoğan & Baran, 2009).
Människor skapar både verbala och icke-verbala signaler som ska tolkas och förstås för att
skapa mening för barn (Ho, 2017). Drama hjälper även barn att uttrycka och skapa mening
genom rörelser, gester och språk (Adomat, 2012). Hald (2015) menar att genom drama kan
pedagogen hjälpa barn orientera sig i tid, rum och att de kan lära barn behärska det verbala
och icke-verbala språket. Språklig lek och kreativitet bidrar till nya perspektiv och ny
förståelse för barn, som de genom olika estetiska uttryckssätt levandegör händelser, känslor
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och företeelser samtidigt som de har roligt (Svensson, 2013). Szecsi (2008) menar även att
kreativt drama inte bara är glädjande och åldersanpassat för yngre barn, det erbjuder också
många möjligheter för dem att uppleva olika situationer, problem och karaktärer. Drama
spelar en viktig roll för förskolebarn i att förbättra sin problemlösningsförmåga, erkänna sig
själva och som förberedelse för det framtida livet (Akyol, Kahriman-Pamuk & Elmas, 2018).
När metoden drama används, får barn möjlighet att växa i sitt eget lärande, då det ser till hela
individen (Andersson, 2014). Detta innebär att barn, i samspel med sina kamrater, lär sig att
se saker ur olika perspektiv. Barn får en möjlighet att se saker på ett annat sätt än tidigare.
Genom ett påhittat drama skapar vi förståelse och ger barnen nya erfarenheter för det verkliga
livet och vilka problem som kan uppstå. Drama, som metod, kan användas som stöd för
barnen i lärandet av den direkta upplevelsen de får, när de själva agerar eller tar del av en
dramasituation (Andersson, 2014). Drama erbjuder även barn en kreativ inlärningsmiljö och
möjligheten att lära genom att göra och kan effektivt användas i många utbildningssituationer
i förskolan (Akyol, Kahriman-Pamuk & Elmas, 2018). Barns förmåga att skilja symbolen från
vad den symboliserar växer genom en avancerad symbolisk förståelse vilket Kapsch (2007)
menar ökar när barn spelar dramainspirerade rollspel. Drama spelar en viktig roll för
förskolebarn i att förbättra sin problemlösningsförmåga, erkänna sig själva och som
förberedelse för det framtida livet (Akyol, Kahriman-Pamuk & Elmas, 2018). Goldstein och
Lerner (2018) menar att när barn leker dramainspirerade lekar är det ett utmärkt verktyg för
barn att öka de sociala och emotionella färdigheterna. Resultaten som Thibodeau, Gilpin,
Brown och Meyer (2016) fick i sin studie, visade även på att när barn använder sin fantasi
ökade deras arbetsminne och att de lättare och snabbare hittade lösningar till olika problem.
Med hjälp av dramainspirerad lek lär sig barn att stå för något annat än sig själv, de kommer
då kunna hantera symbolsystem som är grundläggande för deras utveckling av högre begrepp
(Smidt, 2010). Genom dramainspirerad lek hittar barn på egna regler och utforskar vad som
skulle hända om… Inom dramainspirerad lek finns många olika roller som barn utnyttjar för
att uppträda som och vara någon annan (Smidt, 2010).
Trots att drama bidrar med kreativ inlärning finns det enligt Ødegaard (2008) nackdelar med
att arbeta med drama kopplat till andra ämnen. Barn kan ha svårt att visa sina känslor utåt och
kan därför ha svårt med att vara bekväma i att agera (Ødegaard, 2008). Om ett barn ombeds
att agera en känsla som barnet inte känner kan hela upplevelsen bli negativ för barnet
(Ødegaard, 2008). Dramaupplevelsen kan kännas bättre för barnet om dramat bygger på
barnets egna erfarenheter och på något som barnet känner igen (Ødegaard, 2008). Om barn
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ser på dramaupplevelsen som negativ kan barnet missa vad som förmedlas med hjälp av
dramat (Ødegaard, 2008).

2.2.

Undervisning i förskolan

Undervisning i förskolan ska ge barn förutsättning att kunna tänka, lära och kommunicera i
olika sammanhang och för skilda syften (Skolverket, 2018). Undervisning i förskolan innebär
att skapa miljöer, situationer och tillfällen där barn i lek och samspel ges möjlighet att
utforska och utveckla grundläggande egenskaper och utveckla sin förståelse av omvärlden
(Björklund, 2012).
I samspel med andra människor, både vuxna och jämnåriga sker meningsskapande med hjälp
av kommunikation där uppfattningar och innebörder formar meningsfull interaktion
(Björklund, 2012). Redskap såsom räkneramsan, klockan och alfabetet är hjälpmedel som
hjälper barn hantera vardagliga situationer och de blir även ett stöd i kommunikationen med
andra människor (Björklund, 2012). Det är därför viktigt att barn och vuxna når samförstånd
om innebörden av begrepp, matematiska principer och symboler, som till exempel att 1+1=2,
annars uppstår det snabbt problem i kommunikationen (Björklund, 2012). Förskolebarn inser
tidigt betydelsen av att kunna visa och förklara företeelser och uppfattningar på olika sätt,
men de behöver utmanas och ges meningsfulla utmaningar i problemsituationer för att få flera
nyanser av detta (Björklund, 2012). För att barn ska förstå och urskilja olika fenomen på ett
djupare plan behöver de möta dessa fenomen på flera olika sätt vilket då gör att det framträder
återkommande kritiska aspekter såsom likheter och olikheter (Björklund, 2012). Detta gör att
barn kan förstå och agera i nya situationer då de genom variationen, men även det konstanta,
upptäcker vad som skiljer en situation från en annan (Björklund, 2012).
För att ett lärande ska ske menar Björklund (2012) att en gemensam hållpunkt måste nås i
samspelet, alltså att förstå den andras perspektiv och uppfattning av det som lärandet inriktar
sig på. Detta uppnås genom varierade och nyanserade gestaltningar och uttryck för förståelse
och då synliggörs olika uppfattningar gemensamt (Björklund, 2012). När barn imiterar andra
barns kunnande är det ett sätt för dem att sträva efter ny kunskap, vilket ger pedagoger en
insyn i barns tänkande (Björklund, 2012).
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2.3.

Pedagog använder drama som undervisningsmetod inom
matematik

Barn är ofta nyfikna på matematik i förskoleåldern då de får vara kreativa och kan erbjudas
utmaningar (Doverborg et al., 2018). Något som kan ha inverkan på undervisningen i
förskolan är de vuxnas inställning till matematik (Doverborg et al., 2018). Om pedagoger inte
har positiv inställning till matematik kan det smitta av sig på barnen och göra att de också blir
negativt inställda till ämnet (Doverborg et al., 2018). Följaktligen blir pedagogens ansvar stort
då han eller hon antingen kan skapa möjligheter för lärande eller begränsa barns möjligheter
till lärande (Björklund, 2012).
När barn ges möjlighet att lära sig matematik med hjälp av olika medel, såsom drama,
presterar de högre och får ökad förståelse för matematikens begrepp och hur problem inom
matematiken kan lösas (Erdoğan & Baran, 2009). Matematiska färdigheter kan ses som
grundläggande för den sociala handlingsberedskapen och tolerans om den betraktas som ett
socialt och kulturellt fenomen, som är betydande för samspel och kommunikation med andra
människor (Björklund, 2012). Det sociala samspelet är betydelsefullt för den kognitiva
utvecklingen där aktiviteter med andra människor blir motiverande och meningsfulla då
matematik är en nödvändig sociokulturell verksamhet som innefattar bland annat social
interaktion, symboler och system och räknestrategier (Björklund, 2012). För att undersöka
och visa hur många där är av någonting, använder sig barn av olika representationer, till
exempel fingrar (Doverborg et al., 2018).
Med hjälp av drama som metod kan barn lära sig matematiska begrepp på ett glädjefyllt sätt
(Erdoğan & Baran, 2009), eftersom barn lär sig bäst när de tycker det är roligt (Olsson &
Forsbäck, 2008). Undervisning i de matematiska begreppen är ofta abstrakta och svåra för
barn, därför lämpar det sig väl att använda sig av drama som metod för att undervisa barn i
begreppen (Erdoğan & Baran, 2009), vilket även kan vara lämpligt vid problemlösning.
Drama, som metod, kan användas som stöd för barnen i utvecklingen av
problemlösningsförmågan då de själva får agera eller ta del av en problemlösningssituation
(Andersson, 2014).
För att kunna förstå betydelsen av tecken och symboler måste barn undervisas och
introduceras i system som är uppbyggda av symboler såsom bokstäver, siffror, ideogram och
noter (Smidt, 2010).
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=, - och + är symboler som representerar de matematiska begreppen eller de
processer där två eller fler företeelser är samma sak eller lika, att dra en mängd från
en annan mängd eller att lägga en mängd till en annan (Smidt, 2010. s. 81).
Drama är en modern undervisningsteknik, enligt Sagrili (2014) föredrar barn användning av
drama under matematikundervisning för att underlätta till exempel problemlösningsförmågan.
Barn beskriver drama som en underhållande, långvarande, älskvärd, informativ, konkret,
uppseendeväckande, visuell och omfattande aktivitet som de kan ha användning av i livet
(Sagrili, 2014). När pedagoger har börjat med matematisk dramaundervisning visas det att de
efter några år slutar mer och mer med den dramainspirerade delen och återgår igen till den
matematiska undervisningen såsom den var tidigare (Sagrili, 2014).

2.4.

Barns lärande i matematik

När barn får undervisning i matematik under deras tidiga år bygger undervisningen inte på
direkt överföring av kunskap, utan lärandet sker genom att barn får möjlighet att utföra och
uppleva matematik på många olika sätt (Erdoğan & Baran, 2009). Förskolans utbildning ska
ge barn möjlighet att undersöka, reflektera över och beskriva sin och andras omvärld, samt
lösa problem med hjälp av matematik (Skolverket, 2018).
Barn behöver uppleva olika erfarenheter av att gruppera tal, till exempel ställa upp bilar två
och två, för att de ska få möjlighet att utveckla deras förståelse för talens helhet och delar
(Doverborg et al., 2018). Ett bra och nära redskap för att räkna är fingrarna (Solem &
Reikerås, 2004). Utvecklingen från pekräkning genom beröring till att peka på avstånd och
slutligen räkna med hjälp av blicken är en lång process som sker i olika tempo hos barn
(Solem & Reikerås, 2004). Genom att knyta räkneord till konkreta föremål lär sig barn räkna
(Doverborg et al., 2018; Solem & Reikerås, 2004).
Barn har en önskan om att få saker och ting att falla på plats vilket språkliga uttryck som till
exempel triangel och kvadrat, hjälper dem att göra när de får möjlighet till flera olika
erfarenheter, karakteristiska kännetecken och upplevelser (Solem & Reikerås, 2004). Genom
lek får barn möjlighet att undersöka, problematisera och lösa problem, flera perspektiv
beaktas samtidigt som de försöker beskriva till exempel matematiska begrepp, för att få en
djupare förståelse av innebörden (Björklund, 2012).
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3. Vetenskapligt perspektiv
Här går att läsa om det sociokulturella perspektivet som studien inspirerats av. Begrepp som
berörs i studien är kommunikation, samspel, stöttning och artefakter.

3.1.

Sociokulturellt perspektiv

Det närmaste barns litterära skapande är enligt Vygotskij (2013) barns teatrala skapande
också kallat dramatisering. Han menar vidare att tillsammans med språkligt skapande är
dramatisering den vanligaste formen av skapande bland barn (Vygotskij, 2013).
Dramatisering är språkligt skapande som är nödvändigt för barns kommande utveckling, det
är en förberedelse eller en naturlig del av en hel och engagerad lek (Vygotskij, 2013).
Pedagoger inom förskolan använder ofta sig av drama som undervisningsmetod eftersom den
motsvarar den motoriska naturen hos barnets egen fantasi (Vygotskij, 2013).
Enligt Säljö (2015) föds alla in i en värld av kommunikation. Ett socialt eller kollektivt minne
kan byggas upp som en gemensam resurs för en grupp genom kommunikation av erfarenheter
(Säljö, 2015), dessa erfarenheter kan barn erhålla med hjälp av olika estetiska uttrycksformer
såsom dramatisering. I samspel med sin omgivning lär sig barn behärska sin kropp, tala ett
språk, både verbalt och icke verbalt. Detta kan utveckla deras identitet, de själva och världen.
Kommunikation sker bland annat genom tal, ögonkontakt, kroppsspråk, beröring och skratt
(Säljö, 2015), denna kommunikation kan möjliggöras genom dramatisering. I samspel med
andra utvecklas och lär sig barn hur de ska reagera på kommunikation och hur andra svarar
(Säljö, 2015).
Allt lärande är enligt Smidt (2010) socialt. Ett barns tal är socialt i den bemärkelsen att det
alltid haft att göra med kommunikation med andra människor (Smidt, 2010). En pedagog ska
finnas bredvid en nybörjare och följa det barnet gör eller säger för att kunna ge det stöd som
behövs i situationen (Smidt, 2010), något som dramasituationer kan öppna upp för. Lärandet
för barn börjar med att barnet försöker förstå världen, föremålen och människorna som finns
där (Smidt, 2010). Ett mål med undervisning är att barn ska bli förtrogna med kulturens
teckensystem (Smidt, 2010) och detta kan möjliggöras genom matematiska dramaaktiviteter
då barn kan prova på olika tecken och dess innebörder med hjälp av drama.
Förskolan bör erbjuda många olika aktiviteter som bygger på barns tidigare erfarenheter, då
blir det möjligt för barn att förstå syftet med aktiviteterna som sker (Smidt, 2010). När
pedagoger interagerar med barn på individuell basis underlättar det för barn att tillägna sig
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vetenskapliga begrepp (Smidt, 2010). Såsom begrepp inom matematiken blir enklare för barn
att lära sig om de samarbetar med eller får stöd av en vuxen i aktiviteterna. För att
undervisning ska vara till nytta för barn behöver den utgå från den punkt i utvecklingen där
barnet befinner sig just då och leda vidare till den utveckling som barnet kan uppnå med viss
hjälp (Smidt, 2010).
Inom sociokulturellt perspektiv bygger undervisning på en grund av spontana och vardagliga
aktiviteter (Smidt, 2010). Barn kan inte förstå matematik utan omfattande erfarenheter från
vardagen, barn behöver med andra ord direkta eller konkreta upplevelser så att de kan hantera
teoretiska och abstrakta begrepp (Smidt, 2010). Effektiva sätt för att lära sig är enligt Smidt
(2010) att lyssna på sagor, spela musik, eller att uttrycka sig i konst eller drama. Stor vikt
läggs vid den sociokulturella omgivningen för barns utveckling (Björklund). Barn lär sig lösa
olika problem i samspel med andra människor som då blir en utgångspunkt för fortsatt
individuell utveckling (Björklund, 2012). Detta möjliggörs genom dramaaktiviteter av olika
slag där barn får möjlighet att lösa problem tillsammans med andra barn och vuxna.
3.1.1. Kommunikation
Att kommunicera innebär enligt Smidt (2010) människans förmåga att utbyta idéer och
samverka. Detta får barn möjlighet till när de deltar i aktiviteter med drama som
utgångspunkt. Smidt (2010) hävdar också att kommunikation är viktig eftersom den ligger till
grund för nästan allt lärande. Det kraftfullaste kommunikationsredskapet är språket som
innefattar tal, lyssnande, läsning och skrivande, språket kallas verbal- och icke-verbal
kommunikation (Smidt, 2010). Dramatisering kan hjälpa barn i deras utveckling av språket då
drama möjliggör flera av dessa kommunikations redskap.
Ett socialt eller kollektivt minne kan byggas upp som en gemensam resurs för en grupp
genom kommunikation av erfarenheter (Säljö, 2015), något som dramatisering kan bidra med
genom att barn får möjlighet att lösa problem tillsammans med barn och vuxna. Barn blir en
del av en social gemenskap genom kommunikation av tal, ögonkontakt, skratt, beröring och
annat och får då en förståelse av de kunskaper, värderingar, normer, regler och föreställningar
som innefattas i deras värld (Säljö, 2015). Dessa kunskaper har barn stor nytta av när de ges
möjlighet att dramatisera och problematisera olika händelser eller uppgifter.
Dalgren (2017) hävdar att yngre barns kommunikation till stor del görs med hjälp av kroppen
och att den kommunikationen i sin tur styrks av gester och ljud. Med hjälp av drama ges barn
möjlighet att gestikulera, något som inte är möjligt vid undervisning som utförs sittandes vid
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ett bord med papper och penna. Yngre barn kommunicerar sina behov eller önskningar till en
annan person genom att gestikulera (Smidt, 2010). Genom barns erfarenheter finner barn
vilka gester som fungerar på vuxna för att de ska få det de vill (Smidt, 2010).
3.1.2. Samspel
I samspel med sin omgivning lär sig barn behärska sin kropp, tala ett språk, både verbalt och
icke verbalt, som utvecklar deras identitet, de själva och världen. Denna kommunikation sker
genom tal, ögonkontakt, kroppsspråk, beröring och skratt (Säljö, 2015). Med hjälp av
dramatisering erbjuds barn en möjlighet att utveckla detta samspel och kommunikation. I
samspel med andra utvecklas och lär sig barn hur de ska reagera på kommunikation och hur
andra svarar (Säljö, 2015).
Genom att samspela och se hur andra reagerar och svarar på kommunikativa initiativ lär och
utvecklas barn (Säljö, 2015). Barn kan därför sätta sig in i vad andra uttrycker och menar när
de samspelar och gör då att de kan ta andras perspektiv. Detta samspel med andra människor
gör att de lär av varandra och kan dela förståelser av vad som sker (Säljö, 2015). I samspel
med andra människor blir så småningom generell kunskap till individuell förståelse, alltså
sker kunskapstillägnande både kognitivt som kommunikativt och emotionellt genom samspel
(Björklund, 2012). Inom lärande är det viktigt att barn får möjlighet att samarbeta för att
komma fram till lösningar. När två barn har liknande kunskap inom ett ämne är det inte
stöttning utan ett gemensamt utbyte av kunskap (Smidt, 2010).
3.1.3. Stöttning
Stöttning används som ett sätt för barn att uppnå självständigt tänkande (Smidt, 2010), något
som dramaundervisning kan bidra med. Mer kompetent annan person innebär att både vuxna
och barn kan föra lärandet framåt så länge som personen besitter mer kunskap eller erfarenhet,
för att kunna stötta en annan individ (Björklund, 2012; Smidt, 2010). Detta möjliggörs genom
att barn som deltagit i en aktivitet tidigare kan hjälpa barn som deltar första gången i en
aktivitet. Det innebär också att barn lär av alla sina möten och visar att det är viktigt med
samlärande (Smidt, 2010). En mer kompetent annan persons roll är att lära barn att gå från en
aktuell prestation till att nå barnets fulla potential (Smidt, 2010). För att ett stöttande lärande
ska uppnås måste pedagoger skydda barn från distraktioner, hjälpa barn att gå framåt ett steg i
taget, öppna upp för diskussion mellan pedagog och barn och känna till vad barn behöver för
att kunna lyckas (Smidt, 2010). En kompetent annan person bör också stötta mycket i början
för att sedan minska sitt stöd för att till slut ta bort stödet helt (Smidt, 2010). Att minska stödet
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möjliggörs i dramaaktiviteter när barn får möjlighet att börja agera med mycket stöd för att
sedan få mindre stöd och sedan kunna agera helt på egen hand.
3.1.4. Artefakter
Artefakter kan vara både begreppsmässiga och materiella eftersom de skapats av människor
och den materiella världen (Jakobsson, 2012). Erfarenheter har, ibland under generationer,
byggts in i de artefakter vi har runt omkring oss (Säljö, 2015). Artefakterna förändras och blir
mer kraftfulla under en längre period av användning, det vill säga att de förfinas (Säljö, 2015).
När barn använder sig av matematiska begrepp i en dramasituation öppnas det upp för samtal
och förklaringar kring vad begreppet är och innebär. Därför blir artefakter sammankopplade i
en ömsesidig relation, där artefakter påverkar människors tänkande och handlingar
(Jakobsson, 2012). Användaren av en artefakt kan bidra med att vidareutveckla artefakten
genom att användaren lägger till nya uppfinningar eller tillämpningar (Jakobsson, 2012). När
barn använder sig av artefakter i matematiska dramasituationer ändrar och vidareutvecklar de
artefakten och tillämpar flera användningsområden som de sen kan vidarebefordra till andra
barn och pedagoger. Denna kunskap kan ses som ett uttryck för hur vi omvandlar våra insikter
och kunskaper till artefakter (Säljö, 2015). Vårt tänkande sker med artefakter, i hur vi
använder artefakterna när vi engagerar oss i fysiska aktiviteter. Dessa artefakter är oftast en
förening mellan språkliga, mentala och fysiska föreningar (Säljö, 2015). Människan lär,
arbetar, leker, tänker och lever med stöd i artefakterna (Säljö, 2015).

4. Metod
I det här kapitlet redogörs för vilka metoder och val som gjorts i studien. Vilket urval som
gjorts, vilka etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till, hur datainsamlingen
genomfördes, beskrivning av aktiviteterna samt analysprocess.

4.1.

Urval

Aktiviteterna genomfördes på en förskola i södra Sverige med sju avdelningar varav en
avdelning valdes ut. Kontakt med förskolan upprättades via mail och bibehölls med
mailkontakt och SMS. Aktiviteterna genomfördes under två förmiddagar på samma förskola.
Avdelningen valdes ut på grund av avdelningens villighet att samarbeta i studien. Detta är
enligt Bryman (2018) ett bekvämlighetsurval. Avdelningen hade 17 barn varav tio flickor och
sju pojkar i åldrarna fyra till fem år. Åldern på barnen i studien valdes ut för att de ska kunna
delta i aktiviteterna och för att mycket av forskningen i bakgrunden är gjord på äldre barn som
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går i skolan. På avdelningen arbetade fyra pedagoger, varav alla kvinnor, två av dem var
barnskötare och två var förskollärare. 17 medgivandeblanketter lämnades ut och tio lämnades
in med godkännande till studien. Av alla blanketter som lämnades in med ett godkännande,
kom fyra blanketter från pojkar och sex blanketter från flickor. De barn som deltog i studien
valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2018) innebär att de barn
med godkännande från vårdnadshavare som fanns tillgängliga vid aktivitetstillfället får och
kan delta i studien.
Den första aktivitetsdagen deltog fem flickor. Under den andra aktivitetsdagen deltog två
pojkar och fem flickor. Alla deltagare i studien har fiktiva namn, dessa namn är Ella, Magda,
Inga, Hanna, Lina, Malin, Malte, Lars, student Stina och student Rosa.

4.2.

Etiska ställningstaganden

Medgivandeblanketter delades ut med information till vårdnadshavarna om vad studien utgick
ifrån och hur länge materialet sparades. Vårdnadshavarna fick efter att de tagit del av
informationen ta ställning till om de ville att deras barn skulle delta i studien och därefter
lämnade de sitt ställningstagande som Vetenskapsrådet (2002) hävdar är viktigt. De barn som
deltog i studien informerades om vad som förväntades av dem vid deltagandet, de
informerades också om att de fick lov att avsluta sin medverkan när de ville och att de bara
behövde medverka om de själva ville, något som Ahrne och Svensson, (2015) och
Vetenskapsrådet (2002) hävdar är viktigt i en studie. Alla namn är fiktiva och förskolan har
inte namngivits, detta är viktigt enligt Ahrne och Svensson (2015) och Vetenskapsrådet
(2002) för att försvåra identifieringen av deltagande barn och förskola. Det insamlade
materialet användes enbart i studiens syfte och raderades på ett säkert sätt efter arbetet var
färdigställt. Materialet förvarades på ett säkert sätt så att ingen utomstående kunde ta del av
materialet, detta är enligt Vetenskapsrådet (2002) viktigt för att förhindra otillåten spridning
av materialet.

4.3.

Studiens trovärdighet

Bryman (2018) menar att det finns olika kriterier för att påvisa om en studie är tillförlitlig
eller inte, dessa är, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och
konfirmera. Trovärdighet innebär enligt Bryman (2018) att resultatet i studien är trovärdigt
och att resultatet vidarebefordras till de som deltog i studien. Resultatet i studien har inte
redovisats för deltagarna i studien då deltagarna var fyra till fem år gamla. Personalen på
förskolan där studien genomförts har fått möjlighet att ta del av resultatet. Överförbarhet
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innebär att ett resultat kan överföras till en annan kontext eller situation (Bryman, 2018). Då
denna studie endast genomförts på en förskola kan det ses som ett hot mot studiens
överförbarhet. Det går därför inte att säga att studiens resultat går att överföra till en annan
kontext, eller att resultatet blivit det samma om den genomförts på en annan förskola. Med
pålitlighet menar Bryman (2018) att alla steg i studien är noga redogjorda för och är
fullständiga. Steg som genomförts i denna studie är beskriva med så stor noggrannhet som
möjligt. Med möjlighet att styrka och konfirmera menas att forskaren är medveten om att det
inte går att få en helt objektiv forskning och att forskaren försöker säkerställa att hen agerat i
god tro (Bryman, 2018). Studien har genomförts med intentionen att vara så objektiv och
värderingsfri som möjligt.

4.4.

Datainsamling och genomförande

Materialet samlades in med hjälp av videoinspelning för att kunna gå tillbaka i materialet och
observera samspelen och kommunikationerna igen. Materialet samlades in med en
digitalkamera för att få bästa möjliga ljud- och bildkvalitet. Två huvudsakliga fördelar med
videoinspelning är att det konserverar observationerna av pedagogiska ögonblick och bevarar
en stor del av alla detaljer som sker i situationerna, ytterligare en fördel är att reflektion kring
kommunikations- och samspelsprocesser främjas (Ahrne & Svensson, 2015; Bjørndal, 2005).
Genom videoobservationer finns möjlighet att studera materialet flera gånger, och möjliggör
analys av gester, blickar samt hur objekt och artefakter används (Ahrne & Svensson, 2015).
Även händelser och samtal som inte medvetet spelats in, kan komma att vara relevanta i
analysen av studien eftersom videoinspelning har så pass vid upptagning av både ljud och bild
(Ahrne & Svensson, 2015). Det insamlade materialet förvarades inlåst så att ingen
utomstående skulle få tillgång till materialet, något som Ahrne och Svensson (2015) hävdar är
viktigt för att förhindra spridning och försvåra identifiering av studiens deltagare.
Transkriberingen genomfördes i nära anslutning till aktiviteterna, då intrycken var så nya som
möjligt, vilket Ahrne och Svensson (2015) menar är viktigt. En anledning till att materialet
transkriberas är för att anonymisera alla deltagare för att försvåra identifiering av deltagarna
(Ahrne & Svensson, 2015). Materialet analyserades genom att situationer förenklades och
klassificerades vilket enligt Bjørndal (2005) möjliggör att tydliga mönster kan kartläggas.
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4.4.1. Aktivitet ett
I aktivitet ett deltog Ella, Inga, Magda, Lina, Hanna, student Rosa och student Stina.
Dagen inleddes med att kameran riggades upp i rummet där aktiviteten ägde rum. Barnen kom
fram och frågade vad som skulle hända nu och vad Stina och Rosa gjorde där. Barnen som var
på plats på förskolan och fått medgivande från sina vårdnadshavare, tillfrågades om de ville
delta i aktiviteten. Sex barn tillfrågades varav fem flickor svarade ja och en pojke svarade nej.
Aktiviteterna inleddes därefter med att barnen fick en kort introduktion med instruktioner där
de blev informerade om att de när som helst kunde avbryta och lämna aktiviteten. Något som
Vetenskapsrådet (2002) hävdar är viktigt för studien. Vidare bestod instruktionen av
information om vad som skulle hända i aktiviteten från Rosa, som då iklätt sig rollen som
grodmamma och alla barnen förvandlades därefter till grodbarn. Grodmamman frågade
barnen hur en groda är, varpå barnen fick demonstrera hur de ansåg en groda var.
Grodmamman behövde hjälp från grodbarnen med att lösa olika matematiska problem.
Det första matematiska problemet bestod av att ett visst antal grodbarn skulle sätta sig på
antingen en utklippt triangel eller en utklippt kvadrat. Därefter behövde grodmamman hjälp
att veta hur många hörn de geometriska figurerna hade och bad därför först grodbarnen sätta
sig med tre grodbarn på triangelns hörn och fyra grodbarn på kvadratens hörn. Grodbarnen
fick därefter i uppgift att undersöka om alla grodbarnen kunde få plats på triangeln och
komma på en lösning hur alla kunde få plats.
Det andra matematiska problemet inleddes med att Stina satt vid ett runt bord och klippte ut
ett additionstecken och ett likhetstecken. Grodbarnen samlades kring bordet och började
spontant att diskutera vad de olika tecknen kunde betyda för något. Därefter togs tecknen ner
till golvet för att fortsätta aktiviteten, med tecknen som artefakter. Stina samtalade med
barnen kring vad de olika tecknen innebar och förklarade att de skulle få möjlighet att lösa
matematiska problem med hjälp av de utklippta tecknen. Stina samtalade med grodbarnen om
matematikproblemet 1+2=3. Grodbarnen fick därefter ställa upp sig, ett grodbarn på ettans
plats, två grodbarn på tvåans plats och sen fick de möjlighet att lösa problemet: hur många
grodor där skulle vara efter likhetstecknet. Ett problem som uppstod var att där inte var
tillräckligt många grodbarn kvar för att kunna ställa tre grodbarn på treans plats. Barnen fick
gemensamt komma fram till en lösning på problemet.
Det tredje matematiska problemet var att grodbarnen fick placera sig på de geometriska
formerna med likhetstecknet emellan och skulle placera lika många grodbarn på triangeln som
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på kvadraten. De löste de olika problem de tilldelades genom att hoppa mellan figurerna för
att jämna ut antalen och för att få lika många grodbarn på båda sidorna om likhetstecknet.
4.4.2. Aktivitet två
I aktivitet två deltog Ella, Magda, Hanna, Lina, Malte, Lars, Malin, student Rosa och student
Stina.
Även denna dag startades genom att kameran riggades upp och ett inledande samtal med
barnen kring att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien och att de skulle bli
filmade. De barn som var på plats på förskolan och fått ett medgivande från sina
vårdnadshavare tillfrågades om de ville delta i aktiviteten. Sju barn tillfrågades varav fem var
flickor och två var pojkar, alla svarade ja. Aktiviteten startade med att alla samlades kring ett
runt bord och studenterna inledde ett samtal kring vad en triangel är, en kvadrat är, ett
plustecken är och vad ett likhetstecken är. Under samtalet lämnade Magda och Hanna bordet
och började sysselsätta sig en bit ifrån bordet. Under tiden de lämnade talade de om att de
skulle komma tillbaka när det var dags att leka grodleken. Samtalet kring de geometriska
figurerna och dess betydelse återupptogs med de barn som var kvar runt bordet. När barnen
och studenterna förvandlades till grodor kom även Magda och Hanna tillbaka till aktiviteten.
Grodmamman behövde nu återigen hjälp från sina grodbarn, denna gång önskade ett av
barnen som deltog i aktivitet ett att få inneha rollen som grodmamma.
Det första matematiska problemet grodbarnen fick möjlighet att lösa var att de skulle sätta sig
på de olika hörnen av kvadraten och triangeln. Uppgiften var att där skulle vara samma antal
barn som hörn. Därefter fick grodbarnen en ny uppgift som innebar att de fick möjlighet att
undersöka tillsammans om alla barn kunde få plats på den utklippta triangeln respektive den
utklippta kvadraten, om inte, hur kunde det lösas.
Matematikproblem två innebar att barnen fick ett matematiktal uppskrivet på ett papper. Detta
matematikproblem innebar att de fick möjlighet att ställa rätt antal grodbarn på rätt plats runt
plustecknet och därefter lösa problemet med rätt antal grodbarn efter likhetstecknet.
Sista matematikproblemet var att grodmamman behövde ha lika många grodbarn på var sida
om likhetstecknet. Grodbarnen fick då hoppa mellan de olika sidorna av likhetstecknet för att
uppnå balans.
Efter avslutade matematikproblem samlades alla barnen och studenterna kring det runda
bordet igen och ett samtal kring likhetstecknet inleddes. Samtalet kretsade kring
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likhetstecknet och dess betydelse och innebörd. Stina la upp sin hand på bordet bredvid
likhetstecknet med fem fingrar spretandes och undrade hur många som skulle vara på andra
sidan om likhetstecknet för att få lika många. Magda, Hanna, Ella, Lina och Malin lämnade
bordet under samtalet och gick ut ur rummet. Samtalet fortsatte tillsammans med Malte, Lars,
Rosa och Stina. Under samtalets gång tog Stina fram kottar för att demonstrera matematiktalet
2+2=4. Dessa kottar använde sedan Malte och Lars i olika matematiska konstellationer.

4.5.

Analysprocess

Denna studie har tagit inspiration från interaktionsanalys. Med hjälp av interaktionsanalys kan
människans aktiviteter såsom tal, icke-verbal kommunikation och användandet av teknik och
artefakter analyseras (Jordan & Henderson, 1995). Interaktionsanalys möjliggör att
interaktioner mellan människor kan analyseras tillsammans med miljö och artefakter (Jordan
& Henderson, 1995). Videoinspelning är avgörande för interaktionsanalys eftersom den vilar
på ljud- och videoupptagning, som sen kan spelas upp flera gånger (Jordan & Henderson,
1995). Genom interaktionsanalys ges möjlighet att få syn på barns icke-verbala
kommunikation såsom förändrad kroppshållning, riktad blick, gester och liknande (Jordan &
Henderson, 1995).
Analysen inleddes med att materialet granskades för att få en överblick av det insamlade
materialet. Därefter utvärderades materialet igen för att hitta de sekvenser som hade någon
form av samspel eller kommunikation mellan barnen med relevans för forskningsfrågorna.
Sedan transkriberades dessa sekvenser för att få det som skedde nedtecknat i en kronologisk
ordning. På det viset kunde barnens interaktioner tydligare synliggöras. Efter transkriptionen
lästes dessa igenom för att hitta gemensamma nämnare. Detta innebär enligt Bryman (2018)
teman som är kopplade till forskningens fokus och identifieras utifrån den insamlade datan.
Gemensamma nämnare är sådant som uppkommit vid flera tillfällen i materialet. Till exempel
användning av material såsom kottar, utklippta trianglar och andra matematiska figurer och
tecken. Samma material analyserades flera gånger vid olika tillfällen för att säkerställa att
analysen genomförts med avsikt att öka tillförlitligheten. Därefter reflekterades och
diskuterades resultatet fram utifrån de gemensamma temana. Sista steget i analysen var att
materialet sorterades utefter syfte och frågeställningar.
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5. Resultat
Nedan presenteras studiens resultat där syftet var att utveckla kunskap kring barns
kommunikation i planerade matematiska dramaaktiviteter. Detta analyserades med hjälp av
forskningsfrågorna som är: Hur kommunicerar barn kring matematikproblem med hjälp av
dramatisering? och På vilket sätt kan dramatisering stötta hur barn kommunicerar
matematiska begrepp och matematiska problem med drama som verktyg? Resultatet utgörs av
analyser kring hur barn kommunicerar. Resultatet redovisas utifrån tre olika teman dessa är:
Barn gestikulerar för att göra sig förstådda, Blickar som talar och Samtal för förståelse.

5.1.

Barn gestikulerar för att göra sig förstådda

Dessa utdrag kännetecknas av hur barn använder sin kropp för att visa för de andra barnen
eller studenterna, hur barnet tänkt eller hur barnet vill att det ska vara och för att förtydliga
eller förstärka instruktioner.
Utdrag 1 - Grodbarnens uppgift i utdraget var att få lika många grodbarn på varje sida om
likhetstecknet som är placerat på golvet.
Rosa – Ella hur många grodor vill du ha på varje sida om likhetstecknet?
Ella – En och en samtidigt som hon pekar med handen mot respektive sida.
Rosa – Hur många grodor ska där då vara på varje sida?
Lina och Malin sätter sig på varsin sida om likhetstecknet.
Rosa – Är där lika många grodor på varje sida nu?
Lina nickar med huvudet. Samtidigt som Lars och Malte också sätter sig på
varsin sida om likhetstecknet.
Ella går därefter fram till likhetstecknet och säger två här… samtidigt som hon
tar höger hand mot höger sida om likhetstecknet. …och två här. Och pekar mot
vänster sida av likhetstecknet med sin vänstra hand.
Rosa – Är där då lika många?
Ella – Ja! Samtidigt som hon gungar med kroppen fram och tillbaka med
händerna och armarna över bröstkorgen.
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I utdrag ett använde sig Ella av sina händer för att förtydliga var någonstans hon ville att
grodbarnen skulle sitta. I sekvensen kan det tolkas som att Ella använde sig av sina gester dels
för att förtydliga för studenterna och för de andra grodbarnen vad som skulle hända i
uppgiften. När Lina nickade med huvudet kan det ses som en gest som talar om att det var rätt
och i det här fallet kan det också tolkas som svar ja på frågan Rosa ställt. Ella förstärker Linas
nickning genom att hon använde hela kroppen för att visa var grodbarnen satt och använde
talet för att tala om hur många grodbarn där var på varje sida. När Ella sen fick frågan om där
var lika många svarade hon ja samtidigt som hon gungade med kroppen, detta kan tolkas som
att gesten hon gjorde visade att hon var nöjd över resultatet och samspelet som aktiviteten
bidragit med. Det kan även tolkas som att hon använde sig av gester och verbalt tal för att
kommunicera för de andra barnen, hennes instruktioner och tankar.
Ella stöttade med hjälp av både verbal och icke-verbal kommunikation i form av tal och
gester. Under aktiviteten tog Ella på sig rollen som ledare och styrde de andra barnen både
med verbala direktiv och med hjälp av hennes gester. Här kan det tolkas som att Ella använder
sig av artefakten som en gräns för att visa på vilken sida som barnen ska placera sig och har
placerat sig. När Lina och Malin sätter sig på varsin sida om likhetstecknet kan det tolkas som
att de samspelar med Ella genom hennes instruktioner. Samspelet kan därefter tolkas fortsätta
när även Malte och Lars sätter sig på varsin sida om likhetstecknet. Samspelet möjliggör här
att de lär sig av varandra och delar sina förståelser om vad som sker i aktiviteten.
Utdrag 2 – Grodorna har hoppat så att där är tre grodor på ena sidan om likhetstecknet som
ligger på golvet och tre grodor på andra sidan om likhetstecknet.
Stina – Är här lika många nu?
Alla grodbarn - Ja enja njenaj nja. Samtidigt som de vrider och vänder på
kropparna.
Stina – Hur många har vi här? Samtidigt som hon pekar på grodbarnen till
vänster om likhetstecknet.
Alla grodbarn unisont – Tre
Stina – och hur många har vi här? Och pekar till höger om likhetstecknet.
Alla grodbarn unisont – Tre
Stina - Är här lika många?
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Alla grodbarn unisont - Ja.
I utdrag två då alla grodbarnen vred och vände på sina kroppar förstärkte de sitt ja enja njenaj
nja, detta kan tolkas som att barnen var osäkra och inte visste vad de skulle svara på frågan.
Det kan också tolkas som att de var osäkra på frågan och inte förstod vad frågan innebar. När
Stina i sin tur använde sina händer för att peka på de olika grupperingarna med grodbarn och
frågade hur många där var, svarade grodbarnen, tre och tre och på frågan om där var lika
många svarade då alla grodbarnen ja. Detta kan tolkas som att stöttningen Stina gjorde med
sina händer och gester, möjliggjorde att barnen kunde lösa problemet. När barnen vred och
vände på sina kroppar kan det å ena sidan bero på att de inte förstod frågan och vad de skulle
göra. Å andra sidan kan det vara så att de tar efter varandra och använder sig av ledare och
följare. Det kan också tolkas som att artefakten hade stor betydelse i aktiviteterna då den
symboliserade ett avbrott, ett mellanrum mellan barnen som de kunde förhålla sig till.
Utdrag 3 – Grodorna sitter placerade tre grodbarn på höger sidan om likhetstecknet på golvet
och fyra grodor till vänster om likhetstecknet.
Stina – Är där lika många på båda sidorna?
Alla grodbarnen – Nej! I mun på varandra.
Ella – Hoppa till andra sidan. Samtidigt som hon vänder sig mot Rosa och lutar
sig framåt.
Rosa – Ska jag hoppa till andra sidan?
Ella – Nej, jag! Samtidigt som hon tar fram en knuten näve framför Rosa och
föser Rosa bakåt.
Rosa – Vill du hoppa? Prova!
Ella hoppar grodhopp till andra sidan likhetstecknet.
I utdrag tre när Ella sa, nej jag, till Rosa kan det tolkas som att hon använde sig av både verbal
och icke-verbal kommunikation då hon vände sig mot Rosa, talade och lutade sig framåt. Här
kan det tolkas som att Ella använder sig av sina gester för att förmedla sina tankar och
förtydliga hennes vilja att hoppa. Det kan även tolkas som att Ella förstärker sitt nej till Rosa
med hjälp av sin kropp. Gesters betydelse för kommunikation, synliggörs här, när Ella stoppar
Rosas ansats att hoppa. Det syns tydligt att talet förstärks med hjälp av att Ella både använder
sig av gester och tal när hon säger, nej jag.
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5.2.

Blickar som talar

Dessa utdrag kännetecknas av hur barnen samtalar med hjälp av sina blickar. Blickar som
talar om för de andra i aktiviteten vad de vill eller inte vill göra samt söker och får bekräftelse
på om de tänkt rätt eller gör rätt.
Utdrag 4 - Grodbarnen hoppar mellan kvadraten och triangeln som ligger på golvet med
likhetstecknet emellan för att få lika många grodor på varje sida.
Stina – Kan vi göra på något mer sätt? Vad händer om en groda hoppar bort?
Inga vänder blicken mot Lina som sitter som en groda på kvadraten och möter
Ingas blick, Lina hoppar därefter två grodhopp mot väggen bort från
kvadraten.
I utdrag fyra kan det tolkas som att Inga söker bekräftelse från Lina på vem av dem det var
som skulle hoppa bort. När deras blickar mötts kan det tolkas som att de för ett samtal kring
vem som ska hoppa bort, denna tolkning styrks sen av att Lina hoppar bort från kvadraten och
hoppar mot väggen. Det kan antas att Lina och Inga fört ett samtal med sina blickar för att
komma fram till vem som skulle hoppa iväg. Å ena sidan kan Lina och Inga ha ett samspel,
med hjälp av sina blickar, dem emellan, kring vem som ska hoppa iväg. Å andra sidan kan de
ha vänt blickarna mot varandra utan att de lyckats tolka varandras blickar, varpå Lina tog
beslutet att hoppa iväg, samtidigt som Inga valde att stanna kvar på kvadraten.
Utdrag 5 - Grodorna sitter tre grodor på kvadraten och två grodor på triangeln.
Rosa – Hur ska vi göra nu då för att få lika många?
Inga – Ta Hanna hit. Samtidigt som hon vänder sig och sin blick mot Hanna och
vinkar henne till sig. Hanna möter Ingas blick och gör ett stort grodhopp till
triangeln.
I utdrag fem kan det tolkas som att Inga med hjälp av sin blick mot Hanna vill få bekräftat
från Hanna att det var okej att Hanna kom till triangeln för att få lika många på båda sidorna
om likhetstecknet. Det kan också tolkas som att Inga ger Hanna instruktioner om att det är
hon som ska komma för att få rätt antal. När Inga säger ta Hanna hit kan det tolkas som att
hon stöttar Hanna och försöker hjälpa henne lösa uppgiften. Å andra sidan kan det tolkas
som att Inga bjuder in Hanna till ett samspel för att de tillsammans ska kunna lösa
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uppgiften. Det kan tolkas som att artefakterna agerar som en samlingspunkt för barnen i
aktiviteten och bidrar därför med en mening kring var barnen ska vara någonstans.
Utdrag 6 - Tre grodbarn sitter på kvadraten och två grodbarn sitter på triangeln. Barnen har
fått i uppgift att sätta fyra grodbarn på kvadraten som ligger på golvet.
Rosa: Nu behöver vi ett grodbarn till, från er två, samtidigt som hon pekar mot
Ella och Magda som sitter på triangeln.
Rosa: Vem av er vill hoppa hit?
Magda vänder blicken mot Ella samtidigt som hon skakar på huvudet och säger:
Inte jag.
Ella vänder blicken mot Magda och möter hennes blick, därefter räcker Ella
upp handen och riktar blicken mot Rosa.
Rosa: Ella hoppa!
Ella börjar hoppa grodhopp mot kvadraten.
I utdrag sex kan det tolkas som att Magda talade om för Ella att hon inte ville hoppa. Detta
gjorde hon med hjälp av sitt verbala tal som hon förstärkte med sin blick. Det kan tolkas som
att Ella bekräftade samspelet som Magda kommunicerande med sin blick genom att hon
räckte upp handen och sedan hoppade iväg när Rosa talade om för henne att hon fick lov att
hoppa. Magda kommunicerar tydligt att hon inte vill hoppa genom att hon använder både sitt
verbala språk och sin blick mot Ella. Detta kan i sin tur tolkas som att Magda inte känner sig
bekväm i situationen utan väljer hellre att stanna kvar där hon är. När Ella räcker upp handen
och riktar blicken mot Rosa kan det tolkas som att hon vill vara delaktig i samspelet som sker
i aktiviteten.

5.3.

Samtal för förståelse

Dessa utdrag präglas av barns samtal om begrepp och begreppsförklaringar, men också deras
samtal kring hur de kan lösa problem.
Utdrag 7 - Vid ett tillfälle under den första dramaaktiviteten uppstod en spontan dialog runt
bordet alla samlats kring när Stina klippte ut likhetstecken.
Magda – Ja jag tror sån som man sätter på den och pausar.
Rosa – Aaaa, ja det kan det också vara.
Hanna – Om man sätter en till. Om man sätter en till där så blir den på.
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Stina – Det är paustecken också. Just det. Men om vi tänker på matematik, om vi
tänker på matte. Finns det något tecken som ser ut så?
Magda – Nej. Samtidigt som hon skakar på huvudet.
Inga och Lina skakar också på huvudet.
Magda samtalade kring tecknet som låg framför henne på bordet och talar om att hon tror att
tecknet är ett paustecken. När hon fick frågan om det fanns ett sådant tecken inom
matematiken, svarade hon nej och skakade på huvudet. Lina och Inga bekräftade detta genom
att de också skakade på sina huvuden. När Magda tolkade likhetstecknet som ett paustecken
kan det tolkas som att hennes erfarenhet kring symbolen ligger där. Hanna höll med om att det
var en symbol på en kontroll som kunde tryckas på. Varken Magda, Inga eller Lina tydde
likhetstecknet som en symbol som finns inom matematiken.
I utdrag sju när Magda tolkar likhetstecknet som ett paustecken kan i sin tur tolkas som att det
är där hennes erfarenhet kring symbolen ligger. Hanna håller med om att det är en symbol
som kan tryckas på för att få en reaktion. Varken Magda, Inga eller Lina tyder likhetstecknet
som en symbol inom matematiken. Det kan tolkas som att Magda vill förmedla att hon inte
tycker tecknet finns inom matematiken då hon säger nej och skakar på sitt huvud. När Inga
och Lina också skakar på sina huvuden kan det tolkas som att de håller med Magda i hennes
kommunikation kring tecknets betydelse. Det kan också tolkas som att de tyckte det var roligt
att skaka på huvudet och ville också göra det. Med artefaktens hjälp använder sig Magda och
Hanna av verbal kommunikation för att förmedla sina tankar, åsikter och idéer kring
symbolens betydelse.
Utdrag 8 - Rosa har samtalat med grodbarnen kring hur många hörn en triangel har,
grodbarnen får sen i uppgift att placera ett grodbarn på varje hörn.
Lina och Inga sätter sig på varsitt hörn av triangeln. Samtidigt som Ella hoppar
grodhopp från kvadraten till triangeln.
Lina - Sätt dig där Ella! och pekar på det lediga hörnet längst bort från Ella.
Inga vänder sig mot det lediga hörnet och klappar med ett finger på hörnet.
Under tiden hoppar Ella skrattandes grodhopp runt triangeln till det lediga
hörnet och sätter sig med en duns.
När Ella började hoppa grodhopp mot triangeln signalerade hon att hon ville vara delaktig i
problemlösningen. Lina talade om för Ella vart hon skulle hoppa genom att hon sa, sätt dig
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där Ella och pekade mot hörnet. Ella fick då hjälp av Lina som talade om och visade för Ella
vart hon skulle hoppa och Inga förstärkte genom att klappa på triangelns hörn där Ella kunde
sätta sig.
I utdrag åtta kan det tolkas som att barnen samspelar för att hitta en gemensam lösning. Detta
samspel syns då Lina och Inga för samtal för att förmedla för Ella vart hon skulle hoppa och
vad hon skulle göra när hon var på plats. En bakomliggande faktor till Linas och Ingas
kommunikation kan vara att de vill stötta Ella så att hon kan genomföra uppgiften hon fått. I
stöttningen tar de hjälp av artefakten för att förtydliga för Ella till vilket hörn de vill att hon
hoppar. Det kan tolkas som att Ella visade att hon förstått detta samspel och kommunikation
genom att hon hoppade i den riktning de ledde henne och genom att hon satte sig ner på
hörnet som hon fått instruktioner om. Det kan också upplevas som att Ella tyckte det var roligt
att hoppa grodhopp eftersom hon skrattande när hon hoppade runt triangeln för att hitta sin
plats på triangelns hörn.
Utdrag 9 – Rosa sitter på golvet hållandes ett papper med matematiktalet 1+1=2 i handen
samtidigt som Lina, Lars, Malte och Malin sitter på golvet kring ett plustecken.
Rosa – Hur ska ni lösa det om tecknet ligger där? Samtidigt som hon pekar på
plustecknet som ligger mellan barnen.
Lina – Då får man ta bort två och så får de andra sitta kvar.
Rosa – Hur ska ni lösa det om talet ser ut såhär. Och visar pappret där
matematiktalet står skrivet.
Lina – Då får två grodor gå bort och gå ifrån och så får dom andra sitta kvar.
Grodbarnen sitter tysta kvar kring plustecknet och tittar på varandra och på
plustecknet i mitten.
Samtalet som skedde i utdrag nio mellan Rosa och Lina visade på Linas förståelse kring
matematiktalet. Detta kan tolkas som att Lina med sina kommentarer försökte hjälpa de andra
barnen lösa uppgiften men också visa för Rosa att hon har förstått uppgiften och ville förklara
hur hon tänkt kring uppgiftens lösning. De andra barnens tystnad kan tolkas som att de
antingen inte förstått uppgiften eller hur Lina samtalade kring sin tänkta lösning.
Den förståelse som finns hos ett av barnen i utdrag nio kan bero på att hon deltagit i den första
aktiviteten och har därför med sig erfarenheter sen tidigare, som de andra barnen inte har.
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Detta kan ligga till grund för hennes engagemang och stöttning i att tala om för de andra
deltagarna hur uppgiften kan lösas. När Lina samtalar kring matematikproblemet kan det
antas att hon stöttar de andra grodbarnen om hur problemet kan lösas. När Lina kommunicerar
att två grodor får gå bort och de andra får sitta kvar, kan det tolkas som att hon tar stöd i
artefakten som ligger på golvet mellan grodbarnen för att förtydliga instruktionen hon gett.
Utdrag 10 – Stina och barnen sitter kring ett runt bord och samtalar om det utklippta
likhetstecknet som ligger mitt på bordet efter aktiviteten.
Stina – Vad är det för ett tecken?
Lina – Lika med
Stina – Ja vad betyder Lika med
Stina håller fram sin vänstra hand till vänster om likhetstecknet och säger om vi
har fem här och har lika med emellan, hur många ska vi ha där?
Ella – Lägger fram sin hand till höger om likhetstecknet med fem spretande
fingrar och säger Fem.
Lina talade om att tecknet betyder lika med. Ella förtydligade sitt svar genom att lägga sin
egen hand på motsatt sida om likhetstecknet där Stina hade lagt sin hand och svarade fem.
I utdrag tio visade Lina och Ella sin tolkning av likhetstecknet med hjälp av samtalet. Både
Lina och Ella talade om att tecknet betyder lika med när de fick frågan. Ella talade om det
genom att visa fem fingrar till höger om likhetstecknet, lika många som Stinas fingrar och
förstärkte gesten med sitt språk genom att säga fem. Lina i sin tur visade att hon förstått
genom att svara att tecknet betydde lika med. Detta kan ses som att Lina och Ella tolkade
definitionen av likhetstecknet på det sätt som dramatiserats tidigare i aktiviteten.
När Ella lägger fram hela sin hand med fem fingrar spretandes bredvid artefakten,
likhetstecknet, kan det tolkas som att hon svarar på frågan hur många ska vi ha där?
Artefakten i det här fallet bidrar med en avgränsning och förmedlar på vilken sida händerna
ska placeras.

5.4.

Sammanfattning

Något som syntes tydligt i båda aktiviteterna var hur barnen kommunicerade med dramats
hjälp. Detta visade barnen genom de samtal de förde kring de olika matematiska problem de
ställdes inför. När barnen samtalade kring likhetstecknet före och efter aktiviteterna
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synliggjordes deras tankar och idéer kring betydelsen av symbolen. Barnen kommunicerade
genom att använda sig av verbalt språk och gester för att visa sin begreppsförståelse. Gesters
betydelse för kommunikation synliggörs när ett barn stoppar studentens ansats att hoppa.
Barnen använder sig av gester för att visa vad de vill eller inte vill göra. De använder sig
också av samtal och blickar för att förmedla sina tankar och idéer.
Artefakten har också en stor betydelse och kan då ses som en samlingspunkt för uppgiften i
aktiviteten. Barnen tog hjälp av artefakter för att förtydliga sina instruktioner. Barnen
använder sig av olika strategier för att stötta varandra, genom att till exempel visa med sina
armar för att förtydliga för varandra. Under aktiviteterna tog några av barnen på sig rollen
som ledare och styrde de andra barnen, både med verbala direktiv och genom kroppsspråk.
Denna strategi av kommunikativ stöttning använde sig barnen av vid olika tillfällen under
aktiviteterna. Barnen tog vid olika tillfällen en ledarroll i aktiviteterna tillsammans med
studenterna, medan de andra barnen då tog på sig en mer passiv, observerande roll. Samspelet
har resulterat i olika former av gestikuleringar, samtal och blickar från barnen då de försökt
hitta olika vägar till en lösning på problemet. Samspelet gör att de får möjlighet att lära av
varandra och dela sin förståelse av vad som sker.

6. Diskussion
Syftet med studien är att undersöka hur barns kommunikativa signaler synliggörs i
pedagogledda aktiviteter med estetiska uttrycksformer. Här presenteras diskussionen kring
studiens resultat relaterat till tidigare forskning. Därefter förs metoddiskussionen och som
avslutning går att läsa om studiens slutsatser.

6.1.

Resultatdiskussion

I aktiviteterna använde sig barnen av både verbal- och icke-verbal kommunikation för att
förmedla sina tankar, åsikter och idéer. Detta kan kopplas till att barn får möjlighet att delge
sina tankar och idéer och att de ges möjlighet att utföra sina idéer i dramaaktiviteter, vilket
Adu-Agyem och Enti (2009) poängterat. Akyol, Kahriman-Pamuk och Elmas (2018) lyfter att
barn som deltar i dramaaktiviteter ges möjlighet att agera och fundera utanför verkligheten,
något som bidrar till deras problemlösningsförmåga.
Barns förmåga att skilja symbolen från vad den symboliserar växer genom en avancerad
symbolisk förståelse när barn spelar dramainspirerade rollspel (Kapsch, 2007). Detta
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synliggjordes då barnen innan aktiviteten ansåg att det inte fanns någon symbol inom
matematiken, medan efter dramaaktiviteten förmedlade barnen att likhetstecknet betydde lika
med. Därför är det viktigt att föra samtal tillsammans med barnen kring vad de olika
begreppen betyder och vad de olika symbolerna kan användas till. Björklund (2012)
understryker att det är viktigt att barn och pedagog har samma förståelse om innebörden av
begrepp och symboler, detta för att underlätta kommunikation. Samtidigt som Samuelsson,
Sheridan och Hansen (2013) menar att det är viktigt att barn får vara kreativa eller ingå i
kreativa aktiviteter då detta ökar deras kommunikationsförmåga och deras inlärningssätt
gynnas. McLennan (2010) poängterar vikten av att undervisning i förskolan är kreativ för att
aktiviteterna ska kunna ge upphov till givande och utvecklande samtal.
När barn kommunicerar med hjälp sina ögon är det viktigt att den som mottar
kommunikationen har lärt sig att tolka signalerna som sänds ut så att signalerna skapar
mening för barnet (Ho, 2017). Detta är något som framkommer i temat Blickar som talar där
blickarna har en stor roll i barnens kommunikation och samspel. När barnen vänder sina
blickar mot varandra för att tala om vad de vill eller inte vill göra i aktiviteten, är det viktigt
att barnet som ska motta kommunikationen är medveten om vad blicken betyder och innebär.
Björklund (2012) understryker att det sker meningsskapande i samspel med andra människor,
där uppfattningar och dess innebörd formar meningsfulla interaktioner. SotiropoulouZormpala (2012) menar att barn behöver de icke-verbala lägena, något som de
dramainspirerade uttrycken kan hjälpa barn med, så att de ges möjlighet att uttrycka vad de
lärt sig. Även Hartle, Pinciotti och Gorton (2015) relaterar till detta i sin studie då de hävdar
att kommunikationen behöver gå från endimensionellt lärande till att engagera hela barnet.
När barnen i denna studie nickar kan det tolkas som att de svarar på frågor som de fått, det
kan också tolkas som att barnen är osäkra och vill därför inte använda sig av sitt verbala språk
som är mer definitivt och mindre tolkningsbart. Ett barn som är obekväm med drama skulle
kunna finna denna situation obehaglig och jobbig och kanske därför inte svara alls, varken
verbalt eller icke-verbalt (Ødegaard, 2003). Här synliggjordes vikten av att barnen kände sig
bekväma i situationen. När barn använder sig av gester för att visa vad de vill eller inte vill
göra, förmedlar de sina tankar och idéer (Smidt, 2010). En nickning med huvudet är
tolkningsbar och barnens svar kan därför få många olika tolkningar och betydelser. Detta kan
relateras till Ho (2017) som menar att människor skapar både verbala och icke-verbala
signaler som ska tolkas och förstås för att skapa sammanhang och mening. Adomat (2012)
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menar att drama hjälper barn att uttrycka sig och skapa mening genom rörelser, gester, språk
och vokalintoningar.
Barnen använder sig av olika strategier för att stötta varandra, detta synliggörs när barnen till
exempel visar med sina armar för att förtydliga på vilken sida om likhetstecknet de andra
barnen sitter. Enligt Björklund (2012) och Smidt (2010) kan barn vara en mer kompetent
annan person som för lärandet framåt och kan därför stötta en annan individ i en situation.
Enligt Smidt (2010) tyder denna växelverkan på ett samspel där tidigare erfarenheter spelar in
på vem som tar ledarrollen och stöttar de andra barnen i situationen som uppkommer. Barnen
använder sig av olika sätt för att förmedla sitt ledarskap, vissa genom verbal kommunikation
och andra genom gester men vid flera tillfällen använder de sig av båda.
I studien kan även artefaktens betydelse läsas in och kan då antas ses som en samlingspunkt
för uppgiften i aktiviteten. Detta kan ligga till grund för att barnen ska kunna klara av att
genomföra uppgiften. Säljö (2015) lyfter att barn tar stöd i artefakters betydelse, samtidigt
som artefakter möjliggör kommunikation genom gester och verbalt språk. I resultatet kan det
utläsas att barnen tar stöd i artefakterna för att förtydliga sina instruktioner. Utan artefakter
som stöd är det svårt att ge sådana instruktioner utan att det sker missförstånd från någon part
i samarbetet. Här används artefakten som ett stöd i kommunikationen, artefakten blir då en
förening mellan det språkliga och de fysiska erfarenheterna. Säljö (2015) menar att tänkande
sker med artefakter och hur artefakterna används när vi engagerar oss i fysiska aktiviteter.
I de matematiska dramaaktiviteterna har barnen fått möjlighet att lösa olika problem i samspel
med de andra som deltog i aktiviteterna. Erdoğan och Baran (2009) understryker vikten av att
kombinera matematikundervisning med drama, då drama ofta tillför glädje till
undervisningen. Något som även Olsson och Forsbäck (2008) kommit fram till i sin studie,
eftersom barn lär sig bäst när de tycker det är roligt. Samspelet har resulterat i olika former av
gestikuleringar, samtal och blickar från barnen då de försökt hitta olika vägar till en lösning
på problemet. Samspelet gör att de får möjlighet att lära av varandra och dela sin förståelse av
vad som sker (Säljö, 2015). För att barn ska lära på bästa sätt är det viktigt att barn får
samarbeta för att komma fram till olika lösningar (Smidt, 2010). Det är enligt Säljö (2015) i
samspel med andra som barn utvecklas och lär sig hur de ska reagera på kommunikation och
hur andra svarar. Andersson (2014) menar att barn kan få nya erfarenheter i det verkliga livet
genom att delta i ett påhittat drama.
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Något som framkommer i denna studie är hur barnen förmedlar sina tankar kring
problemlösning. De använder sig bland annat av gester och blickar för att förtydliga deras
verbala instruktioner och tankar, detta synliggörs när barnen gestikulerar för att till exempel
visa på vilken sida om likhetstecknet barnen ska sitta för att lösa uppgiften de fått. Barnet har
då gått från tanke till verklighet, detta är något som Akyol, Kahriman-Pamuk och Elmas
(2018) menar att dramaprocessen bidrar med. Andersson (2014) poängterar i sin studie, att ett
bra stöd i barns lärande är när barn får möjlighet att agera olika problem. Viktiga aspekter att
ta hänsyn till när det kommer till barn som ska agera och dramatisera är att se till att
upplevelsen inte blir negativ, då kan barnet missa vad som förmedlas med hjälp av
dramatiseringen (Ødegaard, 2003).
När barnen samspelar i aktiviteterna med både vuxna och barn sker, enligt Björklund (2012),
meningsskapande med hjälp av kommunikation, både verbal- och icke-verbal, där samspelet
skapar meningsfulla innebörder och uppfattningar. Detta synliggjordes i studien när barnen
genom de olika kommunikationssätten förmedlade och tog emot olika instruktioner kring
lösningar på problemen, samtidigt som de agerade grodor. Szecsi (2008) hävdar att drama
erbjuder många möjligheter för barn att uppleva olika situationer, problem och karaktärer.
Adu-Agyem och Enti (2009) hävdar däremot att ingen kan tvinga på barn estetisk kunskap,
kunskapen måste komma från barnet själv, men för att barn ska få kunskap behövs det en
kunnig pedagog som har barns intresse i fokus.
Ett övergripande resultat är att kommunikation sker i alla teman på olika sätt. Barnen
kommunicerar genom att de talar, gestikulerar och använder sig av sina blickar, genom denna
kommunikation visar barnen vad de vill eller inte vill i aktiviteterna. Barn kommunicerar inte
enbart med verbalt språk utan de använder sig ofta av kroppsspråk när de kommunicerar med
andra, detta är något som Cremin, Flewitt, Swann, Faulkner och Kucirkowa (2018) hävdar är
viktigt för pedagoger att känna till för att kunna förstå när och hur barn kommunicerar.
Studiens trovärdighet: I detta resultat går dock inte att utläsa om det skett ett långvarigt
lärande.

6.2.

Metoddiskussion

Studiens resultat bygger på de medverkande barnens interaktioner mellan varandra och
studenterna som deltog i studien och observationer av deras kommunikativa uttryck. Då det
var barns kommunikation i planerade matematiska dramaaktiviteter som avsågs att utveckla
kunskap kring, var videoobservationer en lämplig datainsamlingsmetod. I och med att
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kameran stod på en fast punkt i rummet uppmärksammades vid transkriberingsprocessen att
barnen vid en del tillfällen hade ryggen vänd mot kameran. Detta försvårade analysprocessen
vilket kanske hade kunnat undvikas om aktiviteterna observerats från kamerans motsatta sida
för att täcka upp det kameran inte kunde fånga på grund av sin placering.
Ett problem med videoinspelning var att inte alla barn fått medgivandeblanketten inlämnad i
tid, detta innebar att alla barn inte kunde delta i aktiviteterna även om de önskade att delta.
Blanketterna som lämnats in anpassade hur många som kunde delta i studien och är enligt
Bryman (2018) ett bekvämlighetsurval.
En pojke valde att inte delta i den första aktiviteten. Det kan bero på att han inte kände sig
bekväm med att agera tillsammans med studenterna och de andra barnen. Det kan också bero
på att han kände att matematiken kanske skulle bli för svår, att matematik inte intresserade
honom eller att han trodde aktiviteten skulle vara tråkig. Pojken hade kanske valt att delta i
aktiviteten om den presenterats på annat sätt, om han fått mer ingående förklaring kring vad
det innebar att delta eller det varit någon annan form av aktivitet.
Något som framkom efter aktivitet ett var att det saknades någon form av större presentation
och genomgång av framförallt likhetstecknet och plustecknet, detta tillfördes sedan i aktivitet
två för att de barn som deltog i aktiviteten skulle ha mer förkunskap kring begreppen och dess
betydelse.
Två av barnen, som var med under första aktiviteten, tappade dock intresset under
introduktionen av den andra aktiviteten och valde därför att lämna aktiviteten vid
introduktionen av de matematiska begreppen, för att sedan återkomma under den
dramatiserande delen. En tanke kring detta är att dessa barn hade svårare att behålla
koncentrationen vid, för dem den upprepande introduktionen, men att de sedan valde att
återvända till aktiviteten.

6.3.

Slutsats

Av studiens resultat framkom att barn kommunicerar genom verbal och icke-verbal
kommunikation med hjälp av blickar, tal, rörelser, ögonkontakt, skratt, gester och artefakter.
Barnen kommunicerade kring matematiska begrepp med hjälp av, att de pekade på och mot
artefakter. De tog hjälp av gester och ord för att förtydliga sina instruktioner och
problemlösningar för sig själva och de andra som deltog i aktiviteterna. Ytterligare en slutsats
som kan dras av resultatet är att dramatiseringen gav barnen möjlighet att stötta varandra i
situationerna genom att barnen fick möjlighet att samspela och visa sina lösningar med hjälp
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av olika dramainspirerade övningar. Dramasituationerna möjliggjorde att barnen kunde stötta
och förtydliga för varandra i deras kommunikation när de fick möjlighet att använda hela
kroppen för att kommunicera fram sitt svar till uppgiften eller sin hjälp för att lösa uppgiften.
Dramatiseringen bidrog också med att barnen fick möjlighet att visa med kroppen det de
kanske inte kunde förmedla med sitt verbala tal.

7. Didaktiska implikationer
Genom att införa dramatiserad undervisning i förskolan möjliggörs att barnen får möjlighet att
uppleva och kommunicera. Vilket är viktigt för barnens fortsatta lärande då estetiska
aktiviteter har positiva effekter på det sociala klimatet i undervisningen och att det hjälper till
att motivera inlärningen hos barn.
Vid dramaundervisning måste pedagoger ta hänsyn till att barn kanske inte känner sig
bekväma i den undervisningssituationen och att detta kan leda till att barn får negativa
upplevelser av drama och missa vad som är tänkt barnet ska lära sig. Barnen som deltog i
studien har arbetat med drama tidigare tillsammans med studenterna, detta var kanske en
bidragande faktor till att barnen ville delta i studien.
Genom studien har barnen fått möjlighet att delta i dramaundervisning med inriktning på
problemlösning inom matematik. De fick möjlighet att kommunicera sina lösningar på olika
sätt i tillåtande miljö. Barn som inte får undervisning i dramatik kan ha svårare att ta till sig
komplexa ämnen och begrepp inom till exempel matematik.
Dramatisering kan hjälpa framförallt yngre barn att uppleva olika situationer, problem och
karaktärer på ett roligt och utmanade sätt, något de kan gå miste om ifall
dramaundervisningen saknas i förskolan. Med hjälp av studien har barns olika
kommunikationssätt belysts, vilket bidragit till ökad förståelse kring hur barn kommunicerar.
Matematik är ett viktigt ämne för barn att besitta kunskap i, eftersom det tillhör det
livslångalärandet. Men matematik behöver inte bara undervisas genom att sitta vid ett bord
med papper och penna utan matematik kan undervisas med hjälp av drama för att barn ska få
möjlighet att röra på sina kroppar samtidigt som de lär sig de matematiska begrepp eller löser
matematiktal som de fått i uppgift. Valet av matematik i denna studien grundas i att barn
skulle få matematikproblem att samlas runt och för att ha något att lösa och kommunicera

33

kring. Barnen har också visat intresse för matematik och att de ibland har svårt att samlas
kring just ämnet matematik.

8. Fortsatt forskning
En annan vinkel på studien kan vara att barnen får skriva sina egna historier utifrån deras egna
erfarenheter och intressen som de sedan ges möjlighet att dramatisera under ledning av någon
vuxen. Det hade varit intressant att forska vidare på samma ämne men genomföra studien på
flera avdelningar och förskolor för att få ett mer tillförlitligt resultat som kan appliceras i en
större kontext och för att kunna kartlägga det långsiktiga lärandet. När studien genomfördes
uppmärksammades avsaknaden av kritik mot drama som metod och var svårt att hitta. En
studie med kritisk utgångspunkt hade också bidragit till fortsatt forskning.
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Bilagor
Till vårdnadshavare för barn på avdelningen
Vi kommer genomföra en studie som är grunden i vårt examensarbete på förskolan. Detta
innebär att vi kommer genomföra matematiska dramaaktiviteter tillsammans med era barn.
Vårt syfte med dramaaktiviteterna är att utveckla kunskap om barns kommunikation i drama.
Vi behöver därför genomföra dokumentation på avdelningen för att kunna analysera materialet
flera gånger. Dokumentationen kommer ske med hjälp av videoinspelning, barnen får givetvis
välja om de vill delta i aktiviteterna och de får avbryta när de vill.
Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att barn och pedagoger inte
kan identifieras och kommer endast användas av oss studenter för utbildningsändamål och
kommer att raderas när vi är helt färdiga med examensarbeteskursen.
Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss. För att vi studenter skall kunna
genomföra våra observationer/intervjuer behöver vi svar så snart som möjligt om ditt
ställningstagande. Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under.
Vänliga hälsningar
Sara Fredriksson
Mail: sarfre16@student.hh.se
Tel: 0700–123 456
och
Rebecka Nilsson
Mail: rebnil16@student.hh.se
Tel: 0700–123 456
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
□
□

JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras
NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................

Datum
...................................................................................................................................................
Vårdnadshavares namnteckning
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Rebecka Nilsson

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
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